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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az 
Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és 
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
54 345 03 0000 00 00 Munkaerıpiaci szervezı, elemzı Munkaerıpiaci szervezı, 

elemzı 
54 345 03 0100 52 01 Munkaerıpiaci szolgáltató, 

ügyintézı 
Munkaerıpiaci szervezı, 
elemzı 
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1. Ön a munkaügyi kirendeltségen munkáltatói kapcsolattartó. A kirendeltség állásbörzét 
szervez. Az Ön feladata, hogy felhívja telefonon a kirendeltséggel kapcsolatban álló cégeket. 
Gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venni az állásbörzén! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
1. Ön a munkaügyi kirendeltségen munkáltatói kapcsolattartó. A kirendeltség állásbörzét 
szervez. Az Ön feladata, hogy felhívja telefonon a kirendeltséggel kapcsolatban álló cégeket. 
Gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venni az állásbörzén! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
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2. Ön a munkaügyi központ kirendeltségének munkaközvetítı munkatársa. A kirendeltség a 
közeljövıben állásbörze megrendezését tervezi. A helyi lap felajánlotta a kirendeltségnek, 
hogy ingyenesen megjelentetnének egy hirdetést az állásbörzérıl. A hirdetésben felhívást tehet 
közzé a régió munkáltatói számára. 
Kérem, hogy készítse el az újsághirdetés szövegét! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
2. Ön a munkaügyi központ kirendeltségének munkaközvetítı munkatársa. A kirendeltség a 
közeljövıben állásbörze megrendezését tervezi. A helyi lap felajánlotta a kirendeltségnek, 
hogy ingyenesen megjelentetnének egy hirdetést az állásbörzérıl. A hirdetésben felhívást tehet 
közzé a régió munkáltatói számára. 
Kérem, hogy készítse el az újsághirdetés szövegét! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség  5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 4  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 2  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
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0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
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3. Ön a munkaügyi központ kirendeltségének munkáltatói kapcsolattartója. A kirendeltség a 
közeljövıben állásbörze megrendezését tervezi. A helyi rádió felajánlotta a kirendeltségnek, 
hogy ingyenesen elkészítenének egy spotot (rádiós hirdetést) az állásbörzérıl. A hirdetésben 
felhívást tehet közzé a régió munkáltatói számára. 
Kérem, hogy készítse el a spot szövegét! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
3. Ön a munkaügyi központ kirendeltségének munkáltatói kapcsolattartója. A kirendeltség a 
közeljövıben állásbörze megrendezését tervezi. A helyi rádió felajánlotta a kirendeltségnek, 
hogy ingyenesen elkészítenének egy spotot (rádiós hirdetést) az állásbörzérıl. A hirdetésben 
felhívást tehet közzé a régió munkáltatói számára. 
Kérem, hogy készítse el a spot szövegét! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
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4. Ön a munkaügyi központ kirendeltségének munkatársa. A helyi önkormányzattal közösen 
szerveznek állásbörzét. Mivel számítanak az önkormányzat munkájára is, ezért vegyék 
számba közösen, hogy milyen meggyızı érvekkel tudják a munkáltatók részvételét az 
állásbörzére biztosítani! 
Kérem, hogy győjtse össze azokat a hívószavakat (pozitív üzeneteket), amellyel a 
munkáltatókat meggyızhetik a részvételre! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
4. Ön a munkaügyi központ kirendeltségének munkatársa. A helyi önkormányzattal közösen 
szerveznek állásbörzét. Mivel számítanak az önkormányzat munkájára is, ezért vegyék 
számba közösen, hogy milyen meggyızı érvekkel tudják a munkáltatók részvételét az 
állásbörzére biztosítani! 
Kérem, hogy győjtse össze azokat a hívószavakat (pozitív üzeneteket), amellyel a 
munkáltatókat meggyızhetik a részvételre! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 6  
Kezdeményezıkészség 5  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
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5. Ön a munkaügyi központ Rehabilitációs Osztályának munkatársa. Állásbörzét szerveznek 
megváltozott munkaképességő személyek részére. 
Kérem, vegye számba, hogy egy ilyen rendezvényre milyen munkáltatókat és egyéb 
szervezeteket hívna meg! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Együttmőködik akkreditált célszervezetekkel, segítı szervezetekkel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
5. Ön a munkaügyi központ Rehabilitációs Osztályának munkatársa. Állásbörzét szerveznek 
megváltozott munkaképességő személyek részére. 
Kérem, vegye számba, hogy egy ilyen rendezvényre milyen munkáltatókat és egyéb 
szervezeteket hívna meg! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 

Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 
Együttmőködik akkreditált 
célszervezetekkel, segítı 
szervezetekkel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
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6. Ön a munkaügyi központ kirendeltségén rehabilitációs ügyintézı. A kirendeltség 
állásbörzét szervez. Fınöke megbízásából be kell szerveznie néhány munkáltatót vagy egyéb 
szervezetet. 
Kérem, vegye azt számba, hogy egy ilyen rendezvényre milyen munkáltatókat és egyéb 
szervezeteket hívna meg! 
 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Együttmőködik akkreditált célszervezetekkel, segítı szervezetekkel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
6. Ön a munkaügyi központ kirendeltségén rehabilitációs ügyintézı. A kirendeltség 
állásbörzét szervez. Fınöke megbízásából be kell szerveznie néhány munkáltatót vagy egyéb 
szervezetet. 
Kérem, vegye azt számba, hogy egy ilyen rendezvényre milyen munkáltatókat és egyéb 
szervezeteket hívna meg!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 

Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 
Együttmőködik akkreditált 
célszervezetekkel, segítı 
szervezetekkel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 4  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 2  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
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7. Ön a munkaügyi központ kirendeltségének munkáltatói kapcsolattartója. A helyi televízió 
felajánlotta a kirendeltségnek, hogy riportot készítenének, melyben a megrendezendı 
állásbörzérıl tudósítanának. 
Kérem, fogalmazza meg, hogy a riport kapcsán hogyan kérné fel a munkáltatókat az 
állásbörzén való megjelenésre! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
7. Ön a munkaügyi központ kirendeltségének munkáltatói kapcsolattartója. A helyi televízió 
felajánlotta a kirendeltségnek, hogy riportot készítenének, melyben a megrendezendı 
állásbörzérıl tudósítanának. 
Kérem, fogalmazza meg, hogy a riport kapcsán hogyan kérné fel a munkáltatókat az 
állásbörzén való megjelenésre! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 4  
Kezdeményezıkészség 7  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

17/42 

 
8. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, melynek 
feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Állásbörzét szerveznek, melyre 
az egész régió területérıl várják a munkaadók jelentkezését. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
8. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, melynek 
feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Állásbörzét szerveznek, melyre 
az egész régió területérıl várják a munkaadók jelentkezését. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
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9. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, melynek 
feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Sajtótájékoztatót tartanak egy 
közeljövıben megrendezésre kerülı állásbörze kapcsán. 
Kérem, írjon össze néhány gondolatot arról, hogy mit közölne a sajtótájékoztató alkalmával, 
mivel vélhetıen a sajtóban megjelenı közlemények/riportok hatására jelentkeznek a 
munkáltatók erre a rendezvényre! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
9. Ön a munkaügyi központ Munkaerıpiaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, melynek 
feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Sajtótájékoztatót tartanak egy 
közeljövıben megrendezésre kerülı állásbörze kapcsán. 
Kérem, írjon össze néhány gondolatot arról, hogy mit közölne a sajtótájékoztató alkalmával, 
mivel vélhetıen a sajtóban megjelenı közlemények/riportok hatására jelentkeznek a 
munkáltatók erre a rendezvényre! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

21/42 

 
10. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Több hazai 
kisvállalkozással állnak kapcsolatban. A közeljövıben állásbörzét szerveznek a régió 
álláskeresıi számára. 
Kérem, gyızze meg a kisvállalkozások vezetıit arról, hogy miért éri meg számukra is 
megjelenni az állásbörzén! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

22/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
10. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Több hazai 
kisvállalkozással állnak kapcsolatban. A közeljövıben állásbörzét szerveznek a régió 
álláskeresıi számára. 
Kérem, gyızze meg a kisvállalkozások vezetıit arról, hogy miért éri meg számukra is 
megjelenni az állásbörzén! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

23/42 

11. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Több hazai 
nagyvállalattal állnak kapcsolatban. A közeljövıben állásbörzét szerveznek a régió 
álláskeresıi számára. 
Kérem, gyızze meg a nagyvállalatok vezetıit arról, hogy miért éri meg számukra is 
megjelenni az állásbörzén! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

24/42 

 
A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
11. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Több hazai 
nagyvállalattal állnak kapcsolatban. A közeljövıben állásbörzét szerveznek a régió 
álláskeresıi számára. 
Kérem, gyızze meg a nagyvállalatok vezetıit arról, hogy miért éri meg számukra is 
megjelenni az állásbörzén! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

25/42 

 
12. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Több hazai magán 
munkaerı-közvetítı irodával állnak kapcsolatban. A közeljövıben állásbörzét szerveznek a 
régió álláskeresıi számára. 
Kérem, gyızze meg a munkaerı-közvetítı irodák vezetıit arról, hogy miért éri meg számukra 
is megjelenni az állásbörzén! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

26/42 

 
A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
12. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Több hazai magán 
munkaerı-közvetítı irodával állnak kapcsolatban. A közeljövıben állásbörzét szerveznek a 
régió álláskeresıi számára. 
Kérem, gyızze meg a munkaerı-közvetítı irodák vezetıit arról, hogy miért éri meg számukra 
is megjelenni az állásbörzén! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

27/42 

 
13. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. A közeljövıben 
állásbörzét szerveznek a régió álláskeresıi számára. A munkáltatókon kívül lehetısége van 
arra, hogy más partnerszervezeteket, szolgáltatókat is meghívjon az állásbörzére. 
Kérem, sorolja fel, hogy mely szervezetek, ill. szolgáltatók megjelenését tartaná célszerőnek! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

28/42 

 
A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
13. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. A közeljövıben 
állásbörzét szerveznek a régió álláskeresıi számára. A munkáltatókon kívül lehetısége van 
arra, hogy más partnerszervezeteket, szolgáltatókat is meghívjon az állásbörzére. 
Kérem, sorolja fel, hogy mely szervezetek, ill. szolgáltatók megjelenését tartaná célszerőnek! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

29/42 

14. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Állásbörzét szerveznek 
a régió álláskeresıi számára. 
Kérem, fogalmazza meg azokat a lehetséges különbségeket, melyekben a munkaügyi központ 
által szervezett állásbörze eltér az egyetemi állásbörzétıl! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
14. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Állásbörzét szerveznek 
a régió álláskeresıi számára. 
Kérem, fogalmazza meg azokat a lehetséges különbségeket, melyekben a munkaügyi központ 
által szervezett állásbörze eltér az egyetemi állásbörzétıl! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 4  
Kezdeményezıkészség 5  

Módszer Figyelemmegosztás 3  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

31/42 

15. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Állásbörzét szerveznek 
a régió pályakezdı álláskeresıi számára. 
Kérem, fogalmazza meg a munkáltatók számára azokat az érveket, amelyek meggyızik ıket 
arról, hogy részt vegyenek ezen az állásbörzén! (Miért lehet elınyös egy pályakezdı 
foglalkoztatása?) 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

32/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
15. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Állásbörzét szerveznek 
a régió pályakezdı álláskeresıi számára. 
Kérem, fogalmazza meg a munkáltatók számára azokat az érveket, amelyek meggyızik ıket 
arról, hogy részt vegyenek ezen az állásbörzén! (Miért lehet elınyös egy pályakezdı 
foglalkoztatása?) 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
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16. Ön a munkaügyi központ Munkaerıpiaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, melynek 
feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Állásbörzét szerveznek a 
felsıoktatási intézményekkel együttmőködve. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük ezen a közös 
állásbörzén!  
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 

 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
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A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
16. Ön a munkaügyi központ Munkaerı-piaci Kapcsolatok Osztályának munkatársa, 
melynek feladata a vállalatokkal/munkáltatókkal való kapcsolattartás. Állásbörzét szerveznek 
a felsıoktatási intézményekkel együttmőködve. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük ezen a közös 
állásbörzén!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

35/42 

 
17. Ön az egyik egyetem karrier irodájának munkatársa. Állásbörzét szerveznek a végzıs 
hallgatók számára. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

36/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
17. Ön az egyik egyetem karrier irodájának munkatársa. Állásbörzét szerveznek a végzıs 
hallgatók számára. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

37/42 

 
18. Ön az egyik országos HR szakkiállítás és állásbörze szervezıje. Kérem, gyızze meg a 
munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! Sorolja fel, hogy 
milyen munkáltatókat hívna meg a rendezvényre, illetve milyen elıadásokkal, 
szolgáltatásokkal színesítené a rendezvényt! 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

38/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 
 

Értékelı lap 
 
18. Ön az egyik országos HR szakkiállítás és állásbörze szervezıje. Kérem, gyızze meg a 
munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! Sorolja fel, hogy 
milyen munkáltatókat hívna meg a rendezvényre, illetve milyen elıadásokkal, 
szolgáltatásokkal színesítené a rendezvényt! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

39/42 

 
19. Ön a helyi családsegítı szolgálat munkatársa. Állásbörzét szerveznek a településen az 
önkormányzattal és a helyi szakképzı intézményekkel közösen. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! 
(Milyen munkáltatókat, szervezeteket hívna meg a rendezvényre?) 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

40/42 

 
A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
19. Ön a helyi családsegítı szolgálat munkatársa. Állásbörzét szerveznek a településen az 
önkormányzattal és a helyi szakképzı intézményekkel közösen. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! 
(Milyen munkáltatókat, szervezeteket hívna meg a rendezvényre?) 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
 ………………………………… ……………………………………….. 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

41/42 

 
20. Ön a helyi munkaközvetítéssel foglalkozó civil szervezet munkatársa. Állásbörzét 
szerveznek a településen az önkormányzattal és a helyi szakképzı intézményekkel közösen. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! 
(Milyen munkáltatókat, szervezeteket hívna meg a rendezvényre?) 
 
Információtartalom vázlata 
 

- Tárgyal (személyesen, telefonon, írásban) a munkaerıpiac szereplıivel 
 
- Felméri a hátrányos helyzető ügyfelek helyzetét, javaslatot tesz megoldásokra 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0745-06 Munkaerıpiaci szolgáltató, ügyintézı feladatai 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
5. vizsgafeladat 
Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze elınyei mellett 
 

42/42 

A vizsgázó neve:………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
20. Ön a helyi munkaközvetítéssel foglalkozó civil szervezet munkatársa. Állásbörzét 
szerveznek a településen az önkormányzattal és a helyi szakképzı intézményekkel közösen. 
Kérem, gyızze meg a munkáltatókat arról, hogy miért érdemes részt venniük az állásbörzén! 
(Milyen munkáltatókat, szervezeteket hívna meg a rendezvényre?) 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C Munkaerıpiac 
Tárgyal (személyesen, telefonon, 
írásban) a munkaerıpiac 
szereplıivel 

40  

D Gazdaságpolitika 
Felméri a hátrányos helyzető 
ügyfelek helyzetét, javaslatot 
tesz megoldásokra 

30  

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 80  

 

Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Türelem 4  
Precizitás 4  

Társas 
Kapcsolatfenntartó készség 5  
Kezdeményezıkészség 6  

Módszer Figyelemmegosztás 1  
Összesen 20  
Mindösszesen 100  
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 dátum aláírás 
 


